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Een KBO-vereniging in coronatijd 2020
Het jaar 2020 begon hoopvol en we zijn gestart met een programma dat goed gevuld was met leuke
activiteiten voor onze leden. De eerste activiteit in januari is altijd kienen. Deze wordt altijd goed bezocht
en we hadden er allemaal weer zin in. Het was prettig om vele leden weer te verwelkomen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen.
Ook februari verliep nog goed en hadden we een seniorenquiz met na afloop snert met roggebrood. Hier
werd ook zeer goed gebruik van gemaakt en was voor diverse leden voor herhaling vatbaar. Tot nu toe
verloopt het jaar 2020 goed.
In maart hadden we onze jaarvergadering en daarna slaat het noodlot toe. Het coronavirus doet zijn
intrede en alle activiteiten worden overal stilgelegd. Wel hebben we nog een klein beetje hoop dat de
uitgaansdag eind mei doorgang kan hebben, maar na een aantal weken is duidelijk dat het een heftig virus
is dat om zich heen slaat.
Voor het bestuur van KBO Bovenkarspel is duidelijk dat onze doelgroep senioren kwetsbaar is voor dit
virus en gekeken wordt naar alternatieve mogelijkheden. Er wordt een actie op touw gezet om de mensen
toch een hart onder de riem te steken. Uit de reacties van de leden konden we opmaken dat ze blij en
verrast waren met deze geste. Alle leden kregen een bosje tulpen dat door het bestuur werd thuisbezorgd,
waardoor ook de plaatselijke tulpenkwekers werden gesteund.
Ook heeft een van de bestuursleden een gedicht gemaakt die in het regionale dagblad werd geplaatst
onder het kopje ‘Lieve groeten met bloemen’.

Houd vol, houd afstand hoor je elke dag,
maar na vijf weken zeg je dat niet meer met een lach.
Daarom hebben wij aan onze leden gedacht
en 375 bossen bloemen gebracht.
We maakten en praatje bij de deur,
alleen maar blije mensen en helemaal geen gezeur.
Lieve mensen, houd moed, en van ons een lieve groet.
Daarna werd het stil en konden we geen activiteiten meer organiseren. Na de zomer leek het hoopvol en
werd voorzichtig gestart met wekelijks biljarten en klaverjassen. Echter na vier weken sloeg het virus weer
toe en werden cafés en Het Vereenigingsgebouw gesloten.
Het bestuur heeft toen na overleg besloten dat we de leden toch weer op gingen zoeken. We hebben in de
weken 50 en 51 de leden bezocht en een kerstpresentje gebracht. De bestuursleden
hebben alle adressen onderling verdeeld en hebben de leden weer opgezocht. We
hebben heel veel leuke en blije reacties gekregen.
Het jaar 2021 begon met een lockdown, de maanden gaan langzaam voorbij met nog
niet veel zicht op versoepeling van de regels.
We zijn voor de paasdagen weer een actie gestart en hebben de leden een paaspresentje gebracht. Ook deze keer kregen we veel leuke en dankbare reacties.
Door de pandemie kunnen we helaas niets organiseren, maar we willen wel de leden
laten weten dat we ze niet zullen vergeten.
Namens het bestuur van de KBO: houd nog even vol en zodra het kan gaan we weer
aan de slag met het organiseren van activiteiten.
Janke de Boer, secretaris

